
كريمـا ))  مـدخال وندخلكم سيئاتكم عنكم نكفر عنه تنهون ما كبآئر تجتنبوا (( إنتتمة تفسري اآلية الكرمية: 

(( رب أرنـي كيـف تحيـي المـوتى قـال أولـم تـؤمن اإلميان يزيد وينقص يف القلب ، دليل ذلـك أن ابـراهيم قـال:  .

ليزيــد ثبــات وإميانــا ؛ وأنــت بنفســك حتــس أن إميانــك بشــيء يــزداد يف القلــب ،  قــال بلــى ولكــن ليطمــئن قلبــي ))

فإذا جاءك خمرب خبرب وهو عندك ثقة آمنت باخلرب ، فإذا جاء آخر مثله وأخـربك بـنفس اخلـرب ازداد إميانـك الشـك ، 

لك أيضــا ولـو أخـرب بعكســه ضـعف إميانــك األول الـذي أخــربك بـه الثقـة ؛ ألــيس كـذلك ؟ هــذا شـيء مشــاهد ؛ كـذ

بالنسبة ملراقبة اهللا عزوجل ، مراقبـة اهللا ، جيـد اإلنسـان يف نفسـه أحيانـا أن قبلـه حاضـر بـني يـدي ربـه وأنـه يف أحلـى 

ما يكون وألذ ما يكون وأنه قد ذاق طعم اإلميان حىت يتمىن أنـه ال يكـون إال يف هـذا السـرور وال يريـد ال الـدنيا وال 

مــن الســاعة الــيت هــو فيهــا ســواء كــان يف كــان يف الصــالة أو كــان يف قــراءة  اآلخــرة مــا يــرى مــن األحســن وال أطيــب

القــرآن أو يف تــدبر ســرية النــيب عليــه الصــالة والســالم ، أحيانــا تســتويل عليــه الغفلــة فيصــلي بــنفس القــراءة الــيت قرأهــا 

صـلي اإلنسـان يف باألمس ولكن قلبه حجر ما يلني والوقت هو الوقـت و املكـان هـو املكـان والعمـل هـو العمـل ، ي

آخر الليل ليلة جيد لذة عظيمة يف هذه الصالة وحيس أنه قرب من اهللا عزوجل ، وليلـة أخـرى بـالعكس يـرى أنـه يف 

ىت الصـحابة قـالوا يـا رسـول بـاألمس ، أشـد بكثـري ، حـشيء حمسوس ما يذق معىن من املعاين ؛ أيهما أشد إميانا ؟ 

( لو كنـتم كأننا نرى رأي العني ولكن إذا ذهبنا األهل واألوالد نسينا فقـال: اهللا إذا كنا عندك ومسعنا ما تقول فإننا  

يعين سـاعة وسـاعة ؛ إذا فاإلميـان يزيـد حسـا  على ما تكونون عندي لصافحتكم المالئكة ولكن ساعة وساعة )

أمــا  ، يزيــد حســا بالشــك ؛ ولكــن الطاعــة الشــك أــا تزيــد يف اإلميــان بشــرط أن تكــون مصــحوبة بعمــل القلــب ؛

عمل اجلوارح إذا مل يكـن مصـحوبا بعمـل القلـب فإنـه ال يزيـد بـه اإلميـان ورمبـا يـنقص يف اإلميـان ـ والعيـاذ بـاهللا ـ ألنـه 

... ؛ لكــن إذا كانــت أعمــال اجلــوارح مصــحوبة بعمــل القلــب مــن اخلــوف والرهبــة واحتســاب الثــواب فإنــه بالشــك 

من الـذين قـالوا ال يزيـد وال يـنقص ؟ طائفتـان مـن النـاس بـل  ألة .يزداد قلبه بالطاعة ؛ هلذا جيب النظر يف هذه املس

قـــالوا ال يزيـــد وال يـــنقص ؛ ألن األعمـــال الصـــاحلة وغـــري الصـــاحلة ال دخـــل هلـــا يف اإلميـــان ،  ثـــالث طوائـــف: املرجئـــة

  فالناس عندهم يف اإلميان شيء واحد كاملشط كما قال ابن القيم يف النونية قال:

  والناس في اإليمان شيء واحد   كالمشط عند تماثل األسنان                  

املشـــط أســـنانه متماثلـــة ، فالنـــاس عنـــدهم ســـواء ؛ ومـــا هـــو اإلميـــان عنـــدهم بعـــد ؟ مـــا هـــو اإلميـــان ؟ جمـــرد التصـــديق 

  حىت الشيطان عندهم مؤمن ألنه صدق ؛ وهلذا قال ابن القيم: واإلقرار 

    تعرف الخالق أم أصبحتاسأل أبا الجن اللعين    أ             

ومــع ذلــك هــو أكفــر خلــق اهللا ؛  (( رب أنظرنــي ))أبــو اجلــن اللعــني يعــرف اخلــالق أم ال ؟ يعرفــه ويــدعوه يقــول: 



الطائفــة الثانيــة الــيت خالفــت اخلــوارج ومــا أدراك مــا اخلــوارج ، أصــحاب األعمــال الظــاهرة وخــراب القلــوب الباطنــة ؛ 

إلنســان كبـرية خـرج مـن اإلميـان وأبـيح دمــه ومالـه ؛ ألنـه كـافر مرتـد ؛ فعنــدهم أن اخلـوارج يقولـون مـا فيـه ، إذا فعـل ا

اإلميــــان ال يزيــــد إمــــا أن يوجــــد كلــــه وإمــــا أن يعــــدم كلــــه ، إنســــان ... مــــن الكبــــائر واإلصــــرار علــــى الصــــغائر وقــــام 

ؤالء مـن ؟ خـوارج ؛ بالواجبات واملفروضات فمعه اإلميان كله كامل وإن حدثت كبرية واحدة ادم اإلميـان كلـه ؛ هـ

الطائفــة الثالثــة املعتزلــة أشــبهوا اخلــوارج مــن جهــة اإلميــان ال يزيــد وال يــنقص لكــنهم ال يقولــون بكفــر فاعــل الكبــرية ، 

يقولون اإلميان ال يزيد وال ينقص إما املؤمن كامل وإال ليس مبؤمن وال كافر ، فاعـل الكبـرية عنـدهم لـيس مبـؤمن وال  

عــوراء ، نظــروا إىل أن معــه أصــل اإلميــان قــالوا راح منــه اإلميــان بــالكبرية ولكنــه معــه أصــل  كــافر ؛ ألــم نظــروا بعــني

؛ وين املنزلة ؟ أين هـي يف القـرآن والسـنة اإلميان فال نقول إنه كافر وال نقول إنه مؤمن ، نقول يف منزلة بني منزلتني 

 مــنف يف أثنــاء الطريــق مــاذا يكــون ؟ لــيس ؟ أحــدثوها ، قــالوا كمــا لــو خــرج رجــل مــن مكــة متجهــا إىل املدينــة ووقــ

مكــة وال يف املدينــة ، يف منزلــة بـــني منــزلتني ؛ لكــن اتفقـــوا مــع اخلــوارج يف أنــه يكـــون خملــدا يف النــار ، فأحكامـــه يف 

؛ أمـا أهـل السـنة واجلماعـة ـ أسـأل اهللا أن يثبتنـا وإيـاكم علـى قولنـا إىل املمـات ـ فقـالوا اآلخرة كأحكامه عند اخلـوارج

، اإلميــان يزيــد ويــنقص والكفــر درجــات ، واإلنســان قــد يكــون معــه خصــال إميــان وخصــال كفــر وال خيــرج فاعــل ال 

الكبــرية مــن اإلميــان بــل صــفه بأنــه إمــا مــؤمن بإميانــه فاســق بكبريتــه أو بأنــه مــؤمن نــاقص اإلميــان ، ال تعطيــه االســم 

إميانـه فاسـق بكبريتـه ؛ وهـذا هـو العـدل وامليـزان املطلق وال تسلبه مطلق االسم ، قل معه إميان ناقص أو هـو مـؤمن ب

ومن فوائدها: أن الصـغائر تقـع مكفـرة باجتنـاب الكبـائر ؛  أن يوصف اإلنسان مبا يقتضيه عمله من إميان أو كفر .

ألن مل جتتنـب الكبـائر يؤخـذ بالصـغائر ؟ نعـم (( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سـيئاتكم )) لقوله: 

لصــغائر ؛ لكــن الكبــائر والصــغائر حتــت املشــيئة مــا مل يكــن كفــرا ؛ إذا مــا الفائــدة مــن قولــه أن يؤخــذ بــه ؟ يؤخــذ با

  الفائدة أنه جيتنب الكبائر جزمنا بأن اهللا كفر عنه الصغائر وإذا مل جيتنب الكبائر فهو حتت املشيئة واخلطر .

 مـدخال ونـدخلكم سـيئاتكم عـنكم نكفـر عنـه تنهـون مـا كبـآئر تجتنبـوا (( إنأعوذ بـاهللا مـن الشـيطان الـرجيم ؛ 

 ممـــا نصــيب وللنســاء اكتســبوا ممــا نصـــيب للرجــال بعــض علــى بعضــكم بـــه اهللا فضــل مــا تتمنــوا كريمــا وال

 واألقربـون الوالـدان تـرك ممـا مـوالي جعلنا عليما ولكل شيء بكل كان اهللا إن فضله من اهللا واسألوا اكتسبن

  . شهيدا )) شيء كل على كان اهللا إن نصيبهم فآتوهم أيمانكم عقدت والذين

بقيـــت  (( وال تتمنـــوا مـــا فضـــل اهللا بـــه بعضـــكم علـــى بعـــض ))أعـــوذ بـــاهللا مـــن الشـــيطان الـــرجيم قـــال اهللا تعـــاىل: 

(( بسـم اهللا الـرمحن الـرحيم ، مـن فوائـد اآليـة  ؟ أخذنا منها أربعة فوائد . (( إن تجتنبوا كبائر ))الفوائد ، أي نعم 

 (( نكفـر )) و(( نـدخلهم ))إثبـات عظمـة اهللا عزوجـل ؛ لقولـه: من فوائـدها:  ا كبائر ما تنهون عنه ))إن تجتنبو 



ألن النون هنـا للتعظـيم ، وقـد قـال النصـراين اخلبيـث إن هـذا يـدل علـى تعـدد اآلهلـة ألن الضـمري هنـا للجمـع فـنحن 

أنـت قـد طبـع اهللا علـى قلبـك وغفلـت عـن أحق باحلق منكم أيها املوحدون ؛ فنقول لـه إن هـذا مـن بـاب التعظـيم و 

ومـن فوائـدها: سـعة فضـل اهللا سـبحانه  . (( وإلهكـم إلـه واحـد ال إلـه إال هـو الـرحمن الـرحيم ))قول اهللا تعـاىل: 

وتعاىل ؛ وذلك لتكفـري السـيئات باجتنـاب كبـائر الـذنوب وإال لـو جـاز النـاس بالعـدل لعـاقبهم علـى الصـغائر وعلـى 

الكبائر كـل منهـا حبسـبه ، الكبـائر عقوبتهـا شـديدة والصـغائر دون ذلـك ؛ ولكـن مـن فضـله عزوجـل جعـل الصـغائر 

 ( إن رحمتـي سـبقت غضـبي )ا من أثر قوله سبحانه وتعـاىل يف احلـديث القدسـي: مكفرة باجتناب الكبائر ، وهذ

ومـن  . (( ونـدخلكم مـدخال كريمـا ))ومن فوائدها: أن من كفر اهللا عنه السيئات فهـو مـن أهـل اجلنـة ؛ لقولـه:  .

ه ، فكــرائم فوائــدها: بيــان أن اجلنــة هــي أعلــى مــا يكــون ؛ بــل هــي مــن املــداخل الكرميــة ، والكــرمي كــل شــيء حبســب

( فإيـــاك أحاســـنها ، وكـــرائم املســـاكن أحاســـنها ، قـــال النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم ملعـــاذ بـــان جبـــل: األمـــوال 

(( وال تتمنــوا مــا فضــل اهللا بــه بعضــكم علــى بعــض ... )) (( ال مث قــال اهللا تبــارك وتعــاىل:   . وكـرائم أمــوالهم )

ــوا ))مفعــول  (( مــا فضــل ))النــون ، ووجــزم الفعــل ــا حبــذف  " ال " ناهيــة تتمنــوا )) فمــا هــو التمــين ؟  (( تتمن

  التمين الطمع فيما يعسر نيله أو يتعذر نيله ، هذا التمين ، الطمع فيما يتعسر أو يتعذر نيله ؛ كقول الشاعر: 

    أال ليت الشباب يعود يوما   فأخبره بما فعل المشيب                  

هذا طمع فيما يتعذر نيله ؛ وقول الفقري: يا ليت يل ماال فأتصدق منه ، هذا الطمع فيما يتعسر نيله ؛ وقـد يطلـق 

التمين ويراد به الرجاء ، مطلقا للرجـاء بـأن يطمـع اإلنسـان يف أمـر يسـهل نيلـه وإن كـان ال حيسـنه لكنـه يسـهل نيلـه 

(( فضــل ا يف أمــر فضــل اهللا بــه بعضــكم علــى بعــض ؛ وقولــه: أي ال تطمعــو  (( ال تتمنــوا ))إن شــاء اهللا ؛ فقولــه: 

سواء كان ذلك يف العلم أو املـال أو يف الولـد أو يف اجلـاه أو يف امللـك  (( به بعضكم على بعض ))أي زاد  اهللا ))

ال: مث قـ أو يف غري ذلك ، ال تتمىن ما فضل اهللا به غريك عليك ؛ ألن الفضل بيـد مـن ؟ بيـد اهللا يؤتيـه مـن يشـاء .

وذلــك  (( للرجــال نصــيب ممــا اكتســبوا وللنســاء نصــيب ممــا اكتســبن )) (( للرجــال نصــيب ممــا اكتســبوا ))

أي مــن  (( وللنسـاء نصــيب ممــا اكتســبن ))النصـيب هــو مـا يعطــيهم اهللا إيــاه مـن الثــواب علـى األعمــال الصــاحلة 

؛ هنــاك فــرق وللنســاء حفــظ البيــوت األعمــال الصــاحلة هلــن نصــيب ، كــل حبســب مــا قــدر اهللا لــه ، فللرجــال اجلهــاد 

بني اجلهاد وحفـظ البيـوت لكـن مـن الـذي فضـل هـؤالء ـذا وهـؤالء ـذا ؟ أو مـن الـذي خـص هـؤالء ـذا وهـؤالء 

ذا ؟ هو اهللا ؛ إذا مادام األمر إىل اهللا فاهللا سبحانه  وتعاىل حكم عدل يعطي كل واحد مـن اجلنسـني مـا يليـق بـه 

فاملهم أن ما فضـل اهللا بـه (( الرجال قوامون على النساء )) ل اهللا به الرجال يف قوله: ؛ وسيأيت أيضا بيان ما فض

بعـض النــاس علــى بعــض ســواء بسـبب الــذكورة أو بســبب الغنــاء أو بســبب العلـم أو بالصــحة أو املــال أو غــري ذلــك 



ويف  (( اسـألوا )) ن فضـله ))(( واسألوا اهللا مـمث قال:  فهو من فضل اهللا ، ال تتمىن ما فضل اهللا به غريك عليه .

أي مــن الــذي فضــل بعضــهم علــى  (( واســألوا اهللا مــن فضــله ))كالمهــا قراءتــان ســبعيتان   (( ســلوا اهللا ))قــراءة: 

بعــض اســألوه ، وإذا ســألتم اهللا مــن فضــله أعطــاكم ، فمــثال إذا رأيــت شخصــا قــد فضــلك يف املــال فــال تتمــىن هــذا 

كـن اسـأل اهللا مـن فضـله ، وجـدت رجـال فضـلك يف العلـم ال تتمـىن هـذا العلـم املال الذي أعطاه اهللا هـذا الرجـل ول

 (( واسـألوا اهللا مـن فضـله ))الذي أعطاه اهللا غريه ولكن اسأل اهللا مـن فضـله وخـل العلـم يبقـى لـه واملـال يبقـى لـه 

أله أي طلـب السؤال هنا سؤال عطاء أو سؤال علم ؟ ما هو السـؤال العطـاء وسـؤال العلـم ؟ سـؤال العطـاء أنـت سـ

وســأله اســتخربه يعــين ســؤال العلــم يعــين يريــد أن  (( للســائل والمحــروم ))منــه أن يعطــي مــاال كمــا يف قولــه تعــاىل: 

خيربه ؛ فهل هذا سؤال املال أو سؤال العلم ؟ سؤال العطاء أي سؤال املال يعين اسـألوا اهللا أن يعطـيكم فهـو سـؤال 

نســان قــد يســأل اهللا غــري املــال كــالعلم واجلــاه والــذكاء والعقــل ومــا أشــبه العطــاء ، وعــدلنا قولنــا ســؤال املــال ألن اإل

اجلملـــة هـــذه اســـتئنافية والـــدليل علـــى أـــا  (( واســـألوا اهللا مـــن فضـــله إن اهللا كـــان بكـــل شـــيء عليمـــا ))ذلـــك ، 

لبيـــان قطـــع ؛ وعلـــى هـــذا فإـــا مجلـــة اســـتئنافية  تكســـر يف االبتـــداء" إن " كســـرت ومهـــزة " إن  " اســـتئنافية أن مهـــزة

التمــين أي متــين اإلنســان مــا فضــل اهللا بــه غــريه عليــه يعــين أن مــا فضــل اهللا بــه الغــري فهــو صــادر عــن علــم بــأن هــذا 

املفضـــل أهـــل للتفضـــيل ؛ فالرجـــال أهـــل للجهـــاد ، أهـــل حلمايـــة األوطـــان ، أهـــل حلمايـــة الـــدين ، ومـــا أشـــبه ذلـــك 

ة ؛ منها: ي اإلنسان أن يتمىن ما فضـل اهللا بـه غـريه عليـه يف هذه اآلية فوائد كثري  خبالف النساء فإن قاصرات .

وهل النهي للتحرمي ؟ اجلواب: نعم هو للتحرمي ؛ ألن هذا النوع من التمـين هـو احلسـد ،  (( وال تتمنوا ))؛ لقوله: 

ومل يقــل: مثــل مــا فضــل اهللا ، لــو قــال: تتمنــوا مثــل ، صــار يف  (( مــا فضــل اهللا ))هــو احلســد بعينــه ؛ ألنــه قــال: 

لكــن معــىن: ال تتمنــوا مــا  (( واســألوا اهللا مــن فضــله ))املســألة إشــكال وصــار أول اآليــة ينــاقض آخرهــا يف قولــه: 

ســد فضــل اهللا بــه الغــري ، يكــون لكــم وحيــرم إيــاه الغــري ؛ وعلــى هــذا فنقــول النهــي هنــا للتحــرمي ؛ وهــذا النــوع هــو احل

؛ والثـاين:  ولكن ليعلم أن متين ما أعطاه اهللا الغري ينقسم إىل ثالثة أقسام ؛ القسم األول: أن يتمىن زوالـه لغـري أحـد

ذي يف اآليـة هنـا ؟ األول أو الثـاين أن يتمىن زواله لغريه ، لغري املتمين ؛ والثالث: أن يتمىن زواله لنفسه ؛ فمـا هـو الـ

الثالث ، الشك أنه هـو الثالـث ، يتمـىن مـا أعطـى اهللا  بما فضل اهللا به بعضكم )) (( ال تتمنواأو الثالث ؟ ال ، 

غريه من الفضل ؛ لكن األول والثاين معلومان من أدلة أخرى أنـه حيـرم علـى اإلنسـان أن يتمـىن زوال نعمـة اهللا علـى 

علـــم ، وقـــال شـــيخ غـــريه ســـواء متـــىن أن تـــزول إىل شـــخص أو تـــزول مطلقـــا ؛ وهـــذا هـــو احلســـد عنـــد مجهـــور أهـــل ال

اإلســالم رمحــه اهللا " إن احلســد كراهــة مــا أعطــى اهللا هــذا الرجــل مــن فضــله ســواء متــىن زوالــه أم مل يتمــىن زوالــه " فــإذا  

ومــن فوائــدها: حكمــة اهللا ســبحانه وتعــاىل يف العطــاء واملــن ،  كرهــت مــا يــنعم اهللا بــه علــى غــريه فهــذا هــو احلســد .



هذا صادر عن حكمة وليس جمرد اختيار خالفا ملن أنكـر حكمـة اهللا حيث يفضل بعضا على بعض ؛ والشك أن 

إثبـات أن األحكـام تـدور ومـن فوائـدها:  وقال إن فعله رد اختيـار ؛ بـل هـو االختيـار اختيـار صـادر عـن حكمـة .

فنصـيب الرجـال يليـق ـم  (( للرجـال نصـيب ممـا اكتسـب وللنسـاء نصـيب ممـا اكتسـبن ))مع عللهـا ؛ لقولـه: 

ومن فوائدها: جواز أن يتمىن اإلنسان مثـل مـا فضـل اهللا بـه غـريه عليـه ؛ وجهـه ؟ قولـه:  النساء يليق ن . ونصيب

فـنحن ال نقـول لـك ال تتمـىن أن يعطيـك اهللا مثـل مـا أعطـى فـالن ، نقـول ال بـأس ؛  (( واسـألوا اهللا مـن فضـله ))

ها: الفــرق بــني اجلنســني: الرجــال ، والنســاء ؛ وقــد ومــن فوائــد ولكــن ال تتمــىن مــا أعطــاه اهللا فالنــا ؛ وبينهمــا فــرق .

فقـال بعضـهن "  (( للـذكر مثـل حـظ األنثيـين ))قيل: إن اآلية نزلت بسبب قول بعض النساء ملا أنـزل اهللا تعـاىل: 

يا ليتين ذكرا حىت يكون يل مثل الـذكر وال أنقـص عنـه " وسـواء صـح هـذا السـبب أم مل يصـح فـإن اآليـة تـدل علـى 

سني فرقا خالفا ملن حياول أن جيعل اجلنسني على حكم واحد بل حياول أن يفضل النسـاء علـى الرجـال أن بني اجلن

فهـو سـبحانه وتعـاىل مل يأمرنـا  (( وسـألوا اهللا مـن فضـله ))ومن فوائدها: سعة فضل اهللا عزوجل وكرمه ؛ لقولـه:  .

ن هـذا عبثـا ال فائـدة منـه ؛ ولكنـه عزوجـل كـرمي لكـابالسؤال إال ليعطينا ؛ ألنه لو أمرنا بالسـؤال مـن غـري أن يعطينـا 

؛ وينبغــي يف الســؤال أن يكــون علــى األدب  (( واســألوا اهللا مــن فضــله ))هــو الــذي يتعــرض لعبــاده يقــول اســألوين 

املطلوب وذلك بـأن تسـأل اهللا سـبحانه وتعـاىل سـؤال مفتقـر ال مسـتغين ، هـذه واحـدة ؛ تسـأل اهللا سـبحانه وتعـاىل 

ه وأنه قادر ال سؤال جتربـة ، سـؤال مـن يثـق بـاهللا وأنـه قـادر علـى اإلعطـاء ؛ سـؤال وبوعـد اهللا وأنـه سؤال من يثق برب

يعطي السائل ما سأله ؛ وينبغي أن خيتار اإلنسـان األزمـان واألمـاكن واألحـوال الـيت تكـون سـببا يف اإلجابـة ، مثـال 

أيــش ؟ أن يكــون يف األمــاكن الفاضــلة ؛ ومثــال  األزمــان: آخــر الليــل ، ومــا بــني األذان واإلقامــة ؛ ومثــال األمــاكن

مـا يكـون أقـرب إىل اإلجابـة األحوال: حال السجود ، حال السـفر ، حـال نـزول املطـر ؛ فينبغـي أن خيتـار اإلنسـان 

؛ خامســا: أن يكــون جمتنبــا للحــرام ؛ ألن أكــل احلــرام حائــل مينــع مــن قبــول الــدعاء ؛ ألن النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه 

( إن اهللا طيــب ال يقبــل إال طيبــا وإن اهللا أمــر المــؤمنين بمــا أمــر بــه المرســلين فقــال تعــالى: (( يــا وســلم قــال: 

أيها الـذين آمنـوا خـذوا مـن طيبـات مـا رزقنـاكم )) وقـال تعـالى: (( يـا أيهـا الرسـل كلـوا مـن الطيبـات واعملـوا 

ــا ر  ــه إلــى الســماء ي ــر يمــد يدي ــم ذكــر الرجــل يطيــل الســفر أشــعث أغب ــا رب ومطعمــه حــرام صــالحا )) ث ب ي

ـــذلك ) ـــا يســـتجاب ل ـــال: فأن ـــالحرام ق ـــا " هـــذه اســـتفهام اســـتبعاد يعـــين بعيـــد  أن  وملبســـه حـــرام وغـــذي ب " أن

(( أدعــوا ربكــم تضــرعا وخفيــة إنــه ال سادسـا: أن ال يعتــدي يف الــدعاء ، قـال اهللا تعــاىل: ؛ يسـتجاب هلــذا الرجــل 

فــإن اعتــدى يف الــدعاء بــأن ســأل مــا ال حيــل لــه بــل بــأن ســأل مــا ميتنــع شــرعا أو قــدرا فإنــه ال  يحــب المعتــدين ))

جياب ، لو سأل إمثا بأن قال ـ والعياذ باهللا ـ اهللا يسر له امرأة يزين ا ، أو كأس مخر يشربه ، فهـذا ال يسـتجاب لـه 



ه ألنـه حمـرم وممتنـع شـرعا ؛ ممتنـع قـدرا مثـل أن ، عدوان واستهزاء باهللا عزوجـل ، هـذا ال ميكـن شـرعا ، ال ميكـن قبولـ

يقول: اللهم اجعلين نبيا ؛ ألنه ممتنـع قـدرا خبـرب اهللا ال ألنـه مسـتحيل لذاتـه ، هـو غـري مسـتحيل لكـن خبـرب اهللا صـار 

؛ كـل هـذه  (( ما كان محمد أبـا أحـد مـن رجـالكم ولكـن رسـول اهللا وخـاتم النبيـين ))مستحيال ؛ لقوله تعـاىل: 

(( إن اهللا كـان بكـل ومـن فوائـدها: إثبـات عمـوم علـم اهللا ؛ لقولـه:  . نبغي لإلنسان أن يراعيها يف الدعاءاآلداب ي

  . شيء عليما ))

ومن فوائـدها: االقتنـاء مبـا حكـم اهللا بـه شـرعا أو قـدرا ؛ كيـف ذلـك ؟ ألين إذا علمـت أنـه صـادر عـن علـم اقتنعـت 

فعلــــه اهللا ؛ ألن اهللا ســـبحانه وتعــــاىل ال يفعـــل إال عــــن علــــم وقلـــت: لــــو ال أن املصـــلحة يف وجــــود هـــذا الشــــيء مـــا 

ومــن فوائــدها: وجــوب املراقبــة ، مراقبــة اهللا ؛ ألن العاقــل إذا علــم  فيزيــدين هــذا اقتناعــا مبــا قضــاه اهللا شــرعا أو قــدرا .

هللا بلسـانه ؟ ال أن اهللا سبحانه وتعاىل يعلمه فسوف يراقب ربه بلسانه وجنانه وأركانه ؛ بلسانه يا أخ كيـف يراقـب ا

يقـول مــا حـرم اهللا ؛ جنانــه ؟ بقلبـه يعــين ال يعتقـد شــيئا حرمـه اهللا أو يقــول شـيئا حرمــه اهللا بالقلـب ألن قــول القلــب 

هـــو حركتـــه وعملـــه ؛ أركانـــه ؟ جوارحـــه . نســـأل اهللا أن يرزقنـــا وإيـــاكم اإلميـــان ؛ ألن اإلنســـان إذا آمـــن حقيقـــة ـــذا 

مث قــال اهللا  . (( واعلمــوا أن اهللا يعلــم مــا فــي أنفســكم فاحــذروه ))ل قــال اهللا: فســرياقب اهللا ألن اهللا يعلمــه ، بــ

(( جـار وجمـرور متعلـق ؟ بــ (( ولكل جعلنا موالي ممـا تـرك الوالـدان واألقربـون ... )) (( لكـل ))تبارك وتعـاىل: 

هـذه مـن الكلمـات الـيت ال  (( لكـل ))املفعول األول ؛ وقوله:  (( موالي ))وهو مفعول الثاين مقدما ، وجعلنا )) 

(( فسـجد المالئكـة كلهـم تقع إال مضافة لفظا أو تقديرا ، ال تقع إال مضافة لفظا أو تقديرا ؛ أما لفظا فهو كثري 

وأمــا تقــديرا فيقــدر مضــافا إليــه مناســبا للمقــام ؛ فمــا هــو املناســب يف هــذا ؟ تقــدير: ولكــل أحــد جعلهــا مــوايل ،  ))

مجــع مــوىل ، واملــوىل يطلــق علــى عــدة  (( مــوالي ))أي صــرنا  (( جعلنــا مــوالي )) ولكــل أحــد مــن الــذكور واإلنــاث

(( وإن تظــاهرا عليــه فــإن اهللا هــو مــواله معــان ؛ منهــا الناصــر ، فــإن املــوىل يطلــق علــى الناصــر مثــل قولــه تعــاىل: 

(( مثـــل:  يعـــين الـــذي يتـــوىل علـــى غـــريه أي هـــو ناصـــره ؛ ويطلـــق علـــى متـــويل غـــريه )) وصـــالح المـــؤمنين وجبريـــل

ويطلق املوىل على املعتق ويطلق على العتيـق ؛ صـح ؟ يطلـق  فاعلموا أن اهللا موالكم نعم المولى ونعم النصير ))

ويطلــق علـى العتيـق ؛ لقـول النــيب ( إنمــا الـوالء لمـن أعتـق ) علـى املعتـق ؛ لقـول النـيب صــلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم: 

أي عتيقهم ؛ ويطلق علـى متـويل األمـور مـن ملـك أو أمـري أو  منهم )( إن مولى القوم صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

وزيــر أو مــا أشــبه ذلــك ويســمى ويل األمــر أيضــا ؛ بقــي اإلطــالق األخــري الــذي هــو يف هــذه اآليــة ، املــوىل مــن يتــوىل 

قولـه ومنـه ( فمـا بقـي فألولـى رجـل ذكـر ) مالك من بعدك وهو الوارث ، ودليله قوله صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم: 

أي يلـون تـركتهم مـن بعـده ؛ وهلـذا قـال:  (( وأولـوا األرحـام بعضـهم أولـى بـبعض )) ؛ (( جعلنـا مـوالي ))تعاىل: 



  . (( موالي مما ترك ))

معطــــوف عليهـــا وهــــي بيــــان  (( واألقربــــون ))هــــذه مبتـــداء ،  (( الوالــــدان واألقربــــون )) (( الوالـــدان ))وقولـــه: 

(( ولكـل جعلنـا مـوالي ممـا تـرك )) آلية ؛ وعلى هذا فيكون الوقف على قوله: للموايل ؛ هذا أحد التفسريين يف ا

(( ترك )) (( ولكل جعلنـا مـوالي ممـا تـرك الوالـدان ؛ القول الثاين: أن الوالدان فاعل  (( الوالدان واألقربون ))

؛ لكـــن أيهمـــا أقـــرب إىل  أي جعلنـــا وارثـــني مـــن املـــرتوك مـــن الوالـــدين واألقـــربني ؛ واملعنيـــان متالزمـــان واألقربـــون ))

 (( تــــرك )) (( واألقربــــون ))فاعــــل  )) (( الوالــــدانكــــون أن تاألقــــرب الثــــاين و أن اللفــــظ ؟ يــــرى بعــــض العلمــــاء 

، واملعىن: لكل أحد من الناس جعلنا موايل أي وارثني من الذي تـرك الوالـدان واألقربـون ؛ فعلـى هـذا  معطوف عليه

لى األخري موروثني ، وعلى األول وارثـني ؛ وكمـا قلـت لكـم املعنيـان متالزمـان يكون الوالدان موروثني أو وارثني ؟ ع

أي يلونــه ممــا تــرك وهــم الوالــدان  (( جعلنــا مــوالي ممــا تــرك ))؛ ألنــه مــا مــن وارث إال ولــه مــوروث وســواء قلــت 

إمنـــا جـــاءت باســـم  )) (( األقربـــوناملوروثـــون ؛ وقولـــه:  واألقربـــون أي الوارثـــون أو ممـــا تـــرك الوالـــدان واألقربـــون وهـــم

  . (( والذين عقدت أيمانكم ))مث قال:  التفضيل دون القريبون ؛ ألنه يبدأ يف األقارب باألقرب فاألقرب .

  هل تطلق املوىل على املشايخ كما يقال مولوي أو موالنا للمشايخ يف بعض البلدان ؟ السائل :

  بالعلم .ميكن تطلق يصلح ؛ ألم يتولون أمور الناس  الشيخ :

هــل هــي عائــدة علــى أول اآليــة أو علــى مــا ذكــر (( ... واســألوا اهللا مــن فضــله ... )) هــل قولــه تعــاىل:  الســائل :

  من أمر النساء ؟

  هي عامة ؛ ما فيه إشكال ؟ ما فيه إشكال ؛ ألنه قد عوضت املرأة شيئا آخر إذا نقصت عن الرجل . الشيخ :

دليـــل علـــى أن قتـــل الـــنفس مـــن  إن تجتنبـــوا كبـــائر مـــا تنهـــون عنـــه ... ))(( ... هـــل يف قولـــه تعـــاىل:  الســـائل : 

  الكبائر ؟

  اآلية قلت ما عينت كبرية من الكبائر ، أي كبرية ، ومعلوم أن قتل النفس كبرية . الشيخ :

هــل متــين زوال نعمــة الغــري مــن احلســد ؟ وكيــف نوجــه تعريــف شــيخ اإلســالم للغيبــة بقولــه " إن الغيبــة هــي   الســائل :

  كراهة النعمة على الغري " ؟

نعــم هــي حســد الشــك ؛ أمــا كــالم شــيخ اإلســالم كراهــة تفضــيل اهللا عزوجــل هلــذا فيــه نــوع مــن االعــرتاض  الشــيخ :

  على قدر اهللا عزوجل .

  لو أن عبدا أعتق مث اشرتى هو بدوره اشرتاه عبدا آخر وأعتقه ... فمن املوىل ؟ السائل :

 حنــن ذكرنــا مــوىل مــن أســفل ولســنا بســدد ذكــر اإلرث شــر ؛ األول ؟ األول ؛ طيــبحيمــل املــوايل علــى املبا الشــيخ :



؟ املشهور أنه ال يرث ؛ واختار شـيخ اإلسـالم رمحـه اهللا أنـه يـرث إذا فقـدت  وىل من األسفل أو ال يرثامل هل يرث

  أسباب اإلرث الثالثة .

وسببه حتقري نفسه لـيس سـوء الظـن بـاهللا تعـاىل  ما رأيكم فيمن يسأل اهللا تعاىل ولكن ليس موقنا باإلجابة السائل :

  ؟

( ال يقـل أحـدكم ال ما ينبغي هذا ، هذا ال ينبغـي منـه بـل جيـزم ؛ وهلـذا قـال النـيب عليـه الصـالة والسـالم:  الشيخ :

  .اللهم اغفر لي إن شئت ) 

دعوا اإلنسـان وهـل يبـدأ يف الصـالة هـل يـ (( ... واسـألوا اهللا مـن فضـله ... ))إذا مـر مثـل قولـه تعـاىل:  السائل :

  باحلمد والصالة والسالم على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كما يف احلديث ؟

هـل يسـأل مـن فضـله ؟ أو أن هـذه  (( واسـألوا اهللا مـن فضـله ))ما تقولـون ؟ يقـول إذا مـرت يف الصـالة  الشيخ :

فضـــل اهللا بـــه غـــريه ؟ علـــى كـــل حـــال  مقيـــدة حبـــال مـــن األحـــوال وهـــي مـــا إذا صـــار يف نفـــس اإلنســـان أن يتمـــىن مـــا

 اهللا مـن فضـله )) (( اسـألواالسؤال من فضله هذا الشك إنه مشروع يف كل وقت ؛ لكـن هـل نقـول إن اهللا قـال: 

يعـــين حينمـــا يقـــع يف قلـــوبكم متـــين مـــا فضـــل اهللا بـــه بعضـــكم علـــى بعـــض ؟ إذا قلنـــا هـــذا فإنـــه ال يشـــرع أن يســـأل 

  اإلنسان من فضله يف حال قراءته .

  ؟ (( والوالدان واألقربون ))سؤال عن إعراب قوله تعاىل:  لسائل :ا

  وخيتلف املعىن . (( ترك ))قلنا يف إعراا وجهان : األول أا خرب ملبتداء حمذوف ؛ والثاين أا فاعل  الشيخ :

  حصل منه ذلك ؟ تعريف شيخ اإلسالم للغيبة بقوله " هي كراهة النعمة على الغري " هل يأمث العبد إذا السائل :

وإذا كره ذلك فالكراهة ليست ... النفس ، الكراهـة عمـل القلـب كمـا أن احملبـة عمـل القلـب فـإذا اطمـئن  الشيخ :

على الكراهة صار عامال ؛ أما نعم لو وقع يف قلبه هذه الكراهة مث دفعها فقال لنفسـه ملـاذا حتسـدين غـريه ؟ احلسـد 

بالنكد ، إذا طرده ال بأس صار مثل وارد يرد على اإلنسـان مث يطـرده كالريـاء من صفات اليهود واحلسد ال يأيت إال 

مثال ؛ لكـن إذا اطمـئن عليـه وبقـي قلبـه كارهـا هلـذا الشـيء وكلمـا أنعـم اهللا علـى عبـده بنعمـة اعتصـر قلبـه مـن شـدة 

  الكراهة فهذا عمل .

اكتسبوا وللنساء نصيب ممـا اكتسـبن  (( ... للرجال نصيب مماهل " من " للتبعيض يف قوله تعاىل:  السائل :

كــذلك والفضــل   (( ممــا اكتســبن ))و (( نصــيب ممــا اكتســب ))؟ مــا تقولــون ؟ يقــول " مــن " للتبعــيض  ... ))

  عند اهللا ال يضيع ؟

ملـاذا ال يكــون  (( نصـيب ))هـذه لبيـان ، بيـان اجلـنس ، نصـيب مـن هـذا ؛ لكــن الـذي قـد يشـكل قولـه:  الشـيخ :



؟ ال يا شيخ ؛ عنـدك جـواب ؟ إذا قـال اهللا نصـيب مـن  (( نصيب ))إذا اإلشكال يف كلمة  هلم كل ما اكتسب ؟

  كسبهم فهذا النصيب قد بينه اهللا .

هــل هــو خــاص  (( ... وال تتمنــوا مــا فضــل اهللا بــه بعضــكم علــى بعــض ... ))التمــين يف قولــه تعــاىل:  الســائل :

  ؟اليت أعطاه اهللا  ةية حىت الكافر فال جيوز متين زوال النعمباملؤمنني فال جيوز متين زوال نعمتهم أم يدخل يف اآل

  لكن ال حسدا ولكن انتقاما ، هذا ال بأس به . الشيخ :

  

بعضــهم قيـدها يف الــدنيا وبعضــهم (( ... واسـألوا اهللا مــن فضــله ... )) بعــض املفسـرين يف قولــه تعــاىل:  السـائل :

  يف اآلخرة فهل هذا صحيح ؟

  ؟ ماذا تود أن يكون القول صحيحا أو غري صحيح ؟ اآلية عامة . ويش ودك أنت الشيخ :

 أنفقـوا وبمـا بعـض علـى بعضـهم اهللا فضـل بمـا النساء على قوامون (( الرجالأعوذ باهللا من الشيطان الـرجيم ؛ 

 فعظــــوهن نشــــوزهن تخــــافون والالتــــي اهللا حفــــظ بمــــا للغيــــب حافظــــات قانتــــات فالصــــالحات أمــــوالهم مــــن

  كبيرا )). عليا كان اهللا إن سبيال عليهن تبغوا فال أطعنكم فإن واضربوهن المضاجع في واهجروهن

(( ولكــل جعلنــا مــوالي ممــا تــرك الوالــدان واألقربــون أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ، قــال اهللا تبــارك وتعــاىل: 

ملـا ذكـر اهللا سـبحانه وتعـاىل بـل  والذين عقدت أيمانكم فـآتوهم نصـيبهم إن اهللا كـان علـى كـل شـيء شـهيدا ))

ملا ى عن متين ما فضل اهللا به بعضـا علـى بعـض ومـن تفضـيل الرجـال علـى النسـاء بـاملرياث بـني عزوجـل أنـه جعـل 

لكـــل مـــن ذكـــر أو أنثـــى مـــوايل واملـــوايل مجـــع مـــوىل واملـــوىل يطلـــق علـــى معـــاين متعـــددة ؛ منهـــا متـــويل األمـــور ، ومنهـــا 

له عـدة معـاين ؛ واللفظـة الواحـدة الـيت يتعـدد معانيهـا تسـمى عنـد أهـل منها العتيق ، فهو الناصر ، ومنها املعتق ، و 

 باملشرتك  العلم


